
IV. Tollforgató 2012.03.31. 
Fekete István Általános Iskola 

: 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. 

: 06 29 / 419-113 

OM 037757 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu  
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NÉV: 

Magyar nyelv 7-8. osztály 

 

1. feladat 

Szójelentés. Keress példákat az idézetekből a megadott szócsoportokra! 
 

1= többjelentésű szó 

2= azonos alakú szó 

3= hangutánzó szó 

4= hangulatfestő 

 

- „Selyem felhői sápadt türkisz égnek 

Bolyongó vágyak mély tüzében égnek.” 

 

- „Mögötte pedig ott kuporog egy ember a szénán” 

 

- „Tollát rázza felé, s cserren már a veréb” 

 

1 2 3 4 

    

 

 6p/ 
 

2. feladat 

Szómagyarázat 

 

Mi a veszély?  _____________________________________________________________  

Mi a viszály?  _____________________________________________________________  

Mi a szegély?  _____________________________________________________________  

Mi a személy?  _____________________________________________________________  
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http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


3. feladat 

Szóalkotási totó 

Jelöld számokkal, hogy milyen módon keletkezhettek az alábbi szavak! 

 

MALÉV  Peti  

TIT  gyed  

töri  álmosító  

szélvédő  karonfogva  

prof  BKV  

 

1= szóösszetétel 2= szóképzés 3= szórövidülés 4= szóelvonás 

5= betűszó 6= szóösszevonás 
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4. feladat 

Hol hiányzik a pont? 

Tedd ki a hiányzó pontot, ahol szükséges! 

 

1999 ápr. 8-án Bp-re 

1999 árpilisi fszt-en 

1999 telén KERMI 

1998 utána a 9-be járok (osztály) 
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5. feladat 

Szóegyenlet 

Végezd el a műveletet! Hogyan írod le? Egybe? Külön? Kötőjellel? 

 

csekk + könyv  

vélemény + nyilvántartás  

színház + látogató  

szebbnél + szebb  

három + naponként  

sürög + forog  

zűr + zavar  

jobb + kéz + szabály  

katona + barátom  

deviza + folyószámla  
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6. feladat 

Szókígyó 

A szavak tagolása után írd be a táblázatba a megoldást! 

 

hírnévhuzavonafokrólfokraszóbeszédadjaveszikívűlbelülszórólszórazenebonaországvilágházt

ólházigjobbnáljobbunosuntalan 

 

egybeírjuk különírjuk kötőjellel írjuk 
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7. feladat 

Szövegalkotás 

Írj fogalmazást 4-5 mondatban! A rövid szövegben valamennyi megadott szót használd 

fel! Vedd figyelembe a szövegösszefüggést! 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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tulipán 

 

egyenesen 

 

szalad 



8. feladat 

Mutasd be az iskoládat, ahonnan jöttél! Fogalmazz objektíven (ne legyél elfogult, de ne 

legyél ellenséges sem). Figyelj oda a helyes, logikus mondatszerkesztésre! Az olvasható, 

szép írás alapkövetelmény! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Összes pont: 70p/ 


